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ATA Nº 09/2021 – Ordinária 

 

 

No dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala 

de Sessões da Câmara de Vereadores, reuniu-se em Sessão Ordinária os seguintes 

Vereadores: Carlos Möllmann, Evanir Roberto Baller, Jucimar Oneide Docena, Rejane Ahlert 

Eggers, Renato Gaspar Herbert, René Rex, Simone Aline Tischer Landmeier, Tais Pott 

Rückert e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da Lei e do Povo de 

Westfália, o Presidente declarou aberta a Sessão e convidou o vereador Rene Rex para ler 

uma passagem bíblica. Na sequência foi lida a Ata Ordinária 08/2021, que colocada em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. USO DA PALAVRA: Rene 

Rex- Inicialmente saudou a todos. Como já foi cobrado aqui pelos colegas a respeito das 

estradas, roçadas, que não eram feitas, alguns dias atrás, eu também fui cobrar o Prefeito 

referente a este trabalho. Então, como a gente tem o direito de cobrar, a gente também tem 

o direito de agradecer. Então hoje eu quero agradecer ao Prefeito e aos Secretários, 

funcionários das obras e agricultura, pelo belo trabalho que estão realizando nas roçadas e 

nas estradas, porque últimos dias estive circulando pelas estradas e já se consegue ver o 

bom trabalho executado. E garanto que os trabalhos não vão parar por aí. Então aqui vai 

meu agradecimento a estas equipes, como as demais. Então, agradeço o espaço e a 

atenção de todos. Finalizou.’’ Evanir Roberto Baller- Inicialmente saudou a todos.   Senhor 

Presidente, quero aqui sugerir que a Rua localizada próxima a Loja Certel, entre as ruas 

Reinoldo Dahmer e a Avenida Henrique Übel, uma rua que hoje ainda não tem 

denominação. Então sugiria denominar essa rua ‘’Rua Waldemar Hilgemann’’, até porque ele 

é um dos fundadores aqui do municipio e lá residem hoje familiares dele, as terras próximas 

ali são terras deles, então uma homenagem ao Seu Waldemar Hilgemann, denominando 

essa rua com este nome. Também quero aqui solicitar para a Secretária de Obras que faça 

uma  troca ou repintura de uma placa, que se localiza aqui em cima, no entroncamento da 

Rua Frederico Ahlert com a Avenida Henrique Übel, bem aqui em cima na subida. Tivemos já 

vários acidentes ali, de veículos, e uma das coisas que a gente visualiza hoje lá, a placa lá 

de preferencial e pare ela está apagada, então inclusive estes dias eu presenciei um 

acidente e a pessoa que teóricamente estava errada não conseguiu visualizar nada ali sobre 

preferencial. E também as placas que estão aqui na Rua Leopoldo Fiegenbaum, aqui nessa 

que vai em direção a Cuba, vi muitas placas caídas e vejo assim um certo momento uma 

preocupação porque algumas delas pelo que eu pude notar foi vandalismo, foram 

derrubadas, lamentável isso. Então, pediria a Administração Municipal dar uma olhada nisso. 

E também, queria aqui falar uma coisa sobre a questão de muitas vezes a gente instalar 

quebra molas como forma de inibir velocidade e atitudes de alguns condutores de veículos. 

O quebra mola que está ali próximo ao mercado Avenida, pediria que de repente a 
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Administração desse uma olhada e desse uma alongada ali, uma atenuada, aquele quebra-

mola ele é muito acentuado, então eu já presenciai muitos veículos passarem ali , 

enroscarem e até certo ponto danificar embaixo do veículo. Então daqui a pouco dar uma 

alongada para atenuar o quebra mola. E infelizmente muitas vezes a gente tem que fazer 

isso, quando existem outras formas da gente poder inibir certos atos de condutores de 

veículos. Então, da minha parte seria isso, meu muito obrigado. Finalizou. Rejane Ahlert 

Eggers- Inicialmente saudou a todos. Venho através deste informar a comunidade 

westfaliana que atendendo ao nosso pedido, do Partido dos Trabalhadores de Westfália, 

Vereadores Rejane e Gaspar, vice-prefeito Clécio, Presidente do partido Lulo e ex prefeito 

Marasca, solicitamos emenda parlamentar ao Deputado Federal Eloir Bohn Gass do Partido 

dos Trabalhadores, no valor de duzentos e cinquenta mil reais. Recebemos a confirmação 

do seu cadastramento junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional durante o ano de 

2021, receberemos autorização para execução de asfaltamento a ser definida pela 

municipalidade por critérios técnicos na área urbana. Agradecemos ao apoio do Deputado 

Bohngass. Também venho através deste, informar a comunidade westfaliana que atendendo 

a nosso pedido, do Partido dos Trabalhadores de Westfália, Vereadores Rejane e Gaspar, 

vice-prefeito Clécio, Presidente do partido Lulo, solicitamos emenda parlamentar ao 

Deputado Federal Dionilso Marcon do Partido dos Trabalhadores, no valor de cento e vinte 

mil reais, a mesma visa o custeio das ações da saúde básica em nosso municipio e já na 

ultima quinta feira recebemos a confirmação do cadastramento do mesmo, junto ao 

Ministério da Saúde, através da visita do assessor Luis Becker, em breve este recurso 

entrará em caixa do municipio para auxiliar nas diversas ações da nossa Secretária da 

Saúde. Agradecemos o empenho do nosso Deputado Marcon pela força. Aos poucos 

estamos colhendo o fruto dos nossos esforços junto aos gabinetes dos nossos deputados 

federais e estaduais. Eu gostaria de encaminhar uma ideia a Administração Municipal, no 

que tange a premiação de um futuro concurso de escolha dos melhores jardins, do urbano e 

do interior, visando o turismo regional e zelando por nossa bela cultura. Como é bom ver 

nosso lugar exposto na rede sociais e receber elogios, precisamos manter e aperfeiçoar 

essa ideia. Esse concurso deverá ser anual, a escolha ser feita nos meses da primavera e 

realizada por julgadores técnicos e especialistas de fora de westfália. Solicitei a 

Administração nos últimos dias, a limpeza e pintura das mais de vinte paradas de ônibus no 

municipio, as mesmas estão sem pinturas e sujas, por pixações. Em contato com o Prefeito 

Joacir, o mesmo informou que já está em curso um projeto na arquitetura, um levantamento 

para licitação de pintura e limpeza das mesmas, incluindo até uma identificação própria , 

através de placas, visando uma identidade visual do municipio. Cada parada terá inclusive 

uma lixeira ao lado, para evitar o descarte irregular dentro das paradas. Agradeço ao apoio 

do Prefeito e do Vice pela presteza de ouvir as minhas demandas. Venho nestra Tribuna 

também agradecer a municipalidade pelas roçadas na cidade e no interior, deixando  nossa 

cidade cada vez mais bonita e organizada, além de limpeza de terrenos aprovada por esta 
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Casa, está servindo de modelo em muitas cidades na nossa região e estado, nosso urbano 

fica mais bonito, organizado perante os olhos de quem chega e esta cidade demonstra 

organização e cuidado. No interior a limpeza lateral das estradas visa além da limpeza e 

organização, a segurança dos pedestres e usuários das mesmas, o municipio tem a 

constante preocupação em deixar as mesmas em dia. Alerto também aos donos das 

propriedades para que evitem o plantio e construção de cercamento muito próximo as 

estradas, pois existem regras e leis a serem seguidas, visando a organização e segurança 

dos ususários. E estamos entrando no sexto mês do primeiro ano da gestão Joacir e Clécio, 

foram meses dificeis, Covid-19, estiagem e problemas nacionais de ordem politica e 

organizacionais, mas aos poucos os frutos estão sendo colhidos, é hora de seguir os rumos 

de uma cidade que é orgulho e modelo na região, esquecer as picuinhas políticas, as 

fofocas desnecessárias. Somos a cidade que está mais bem avaliado no contexto fiscal, 

com uma caixa que inveja muitos gestores regionais. Aos poucos as obras estão saindo do 

papel, muita coisa vem por aí, podem ter certeza. Nossa equipe de projetos, aqui da  

administração está a mil, fazendo seus trabalhos, tenho certeza que Westfália segue no 

caminho certo. Era isso aí, obrigada. Finalizou.  Projeto de Lei nº 31 do Poder Executivo: 

Autoriza o Poder Executivo a criar crédito adicional especial no valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade de votos. 

Projeto de Lei Nº 32 do Poder Executivo: Autoriza o Poder Executivo a criar crédito 

adicional especial no valor de R$ 21.622,98 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e 

noventa e oito centavos) e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de lei nº 33 do Poder Executivo: dispõe sobre o afastamento da servidora 

gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de 

importância nacional decorrente do novo coronavírus. Colocado em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade de votos. 

Projeto de Lei nº 34 do Poder Executivo: Autoriza o Poder Executivo a criar crédito 

adicional especial no valor de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) e dá 

outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos. Projeto de Lei nº 35 do Poder Executivo: Autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com a Associação Beneficente Ouro Branco e dá outras providências. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, convocando todos os 

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezessete de junho de dois 

mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos na Câmara Municipal de Vereadores de 

Westfália. 
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          Renato Gaspar Herbert                               Jucimar Oneide Docena 

               Presidente                                                       Secretário  
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